
มคอ.๓  หมวดวิชาชีพครู 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) หลักสูตร ๕ ปี คณะครุศาสตร์ หน้า ๑ 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา  
 คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

 

หมวดที ่๑  ข้อมูลทั่วไป 
 

๑.  รหัสและชื่อรายวิชา 
      ๒๐๐ ๒๐๕  การออกแบบการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
       (Learning Design and Classroom Management) 
 

๒.  จ านวนหน่วยกิต 
       ๓ หน่วยกิต  (๒-๒-๕) 
 

๓.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
      หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต   

วิชาบังคับหมวดวิชาครู 
 

๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

  พระรชต กตปุญโญ / มาตรสอน 

 ๔.๒ อาจารย์ผู้สอน 
    พระรชต กตปุญฺโญ / มาตรสอน  
โทร. ๐๙๗๔๑๙๕๓๒๒ E mail add : rachata.kat@mcu.ac.th 

  

๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรยีน  
      ภาคการศึกษาที่ ๒/ชั้นปีที่ ๒ 
 

๖.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (ถ้าม)ี 
      - 

๗.  วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (ถ้าม)ี 
- 
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๘.  สถานที่เรียน  
      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
 

๙.  วันที่จัดท ารายละเอียดของรายวิชา หรือวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด 
      ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

หมวดที ่๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อให้นักศึกษา  

 ๑.๑ มีความรู้ด้านหลักการ แนวคิดของนักการศึกษาและนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ ๒๑   ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศในชั้น

เรียนและการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้   

 ๑.๒ มีความสามารถในการบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การพัฒนาศูนย์การเรียนใน

สถานศึกษา   

 ๑.๓ มีทักษะการออกแบบการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ลงมือท า (Active 

Learning) คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา รวมทั้งฝึกการจัดท าแผนการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การ

ปฏิบัติให้เกิดผลจริง  
 

๒.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
  ๒.๑ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง โครงสร้าง และเนื้อหาของหลักสูตรให้สอดคล้องมาตรฐานสาระความรู้ที่คุรุ
สภาก าหนด  
  ๒.๒ เพ่ือปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
 

หมวดที ่๓  ส่วนประกอบของรายวิชาและการด าเนินการ 
 ๑.  ค าอธิบายรายวิชา 
   หลักการ แนวคิดของนักการศึกษาและนักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑   
ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดการชั้นเรียน การสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนและการจัด
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้  การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา  
ฝึกออกแบบการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ลงมือท า (Active Learning) คิดวิเคราะห์ 
คิดสร้างสรรค์ และแก้ปัญหา รวมทั้งฝึกการจัดท าแผนการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง 
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๒.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง 
๓๐ ชั่วโมง - ๓๐ ชั่วโมง ๗๕ ชั่วโมง 

 
๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล  
      ๑ ชั่วโมง/สัปดาห ์
 

หมวดที ่๔  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 
 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
            ๑) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมที่
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความเข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจโลกมีจิตสาธารณะ 
เสียสละ และเป็นแบบอย่างท่ีดี (รับผิดชอบรอง) 
                ๒) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพันธ์โดยใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม  
   ๑.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
       ๑) มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอน 

      ๒) เรียนรู้จากกรณีตัวอย่างประเด็นปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการแก้ปัญหา 

    ๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     ๑) ประเมินโดยผู้สอนและเพ่ือน สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

๒. ด้านความรู้ 
     ๒.๑ ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     ๑) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอน อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และเป็น
ระบบ (รับผิดชอบรอง) 
      ๒) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฏีในองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการ บูรณาการ
ข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง  

      ๓) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้งตระหนักถึง
ความส าคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้  

  ๔)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ    
๒.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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 จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งการบรรยาย อภิปราย สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ค้นคว้า วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ ท ากรณีศึกษา ศึกษาดูงาน เรียนรู้ชุมชน สถานที่จริง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้ หลักการ ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อม ที่เป็นจริง ทั้งนี้ เป็นไป
ตามลักษณะของแต่ละรายวิชา 
     ๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติของผู้เรียนด้านต่างๆ คือ 

   ๑) การทดสอบย่อย 

   ๒) การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน 

   ๓) ประเมินจากรายงาน หรืองานที่มอบหมาย 

   ๔) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 
  

๓. ด้านทักษะทางปัญญา 
   ๓.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     ๑) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิดจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และท าการวิจัยเพ่ือพัฒนางานและ
พัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง (รับผิดชอบหลัก) 
     ๒) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออกและน าไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 
โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฏี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ  

  ๓) มีความเป็นผู้น าทางปัญญาในกาคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์มี วิสัยทัศน์และการพัฒนาศาสตร์
ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวตกรรม    
 ๓.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     ๑) เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกันอภิปรายกลุ่ม 

     ๒) รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
     ๓) มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน โครงงาน และน าเสนอ 

     ๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของผู้เรียน ที่เกิดจากการใช้กระบวนเรียนรู้อย่างเป็นเหตุ    เป็น
ผล ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจารณ์ และน าเสนออย่างเป็นระบบ เช่น รายงานกรณีศึกษา การปฏิบัติงานและ
ผลงานของผู้เรียนทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม พฤติกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน การวัดประเมินผล จากข้อสอบที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนตอบโดยการคิดวิเคราะห์ ด้วยการน าความรู้ทางหลักการ ทฤษฎีไปปรับประยุกต์  เพ่ือ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมมีเหตุผล 
 
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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   ๔.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
     ๑) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อ่ืน มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ และ
ทางสังคม 

     ๒) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 
     ๓) มีภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  ๔.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๑) มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ความรับผิดชอบ และการเป็นสมาชิกที่ดี
ของกลุ่ม 

  ๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     ๑) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผู้เรียน ระหว่างการเรียนการสอนและการท า งาน
ร่วมกับเพื่อน 

  ๒) ประเมินจากผลงานของผู้เรียนที่น าเสนอตามที่ได้รับมอบหมาย  
๕. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๑) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดและ
ภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

 ๒) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  (รับผิดชอบรอง)   

     ๓) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และน าเสนอด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มท่ีมีความแตกต่างกัน (รับผิดชอบรอง) 
 ๕.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            ๑) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
และบุคคลอ่ืนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

     ๒) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ 

  ๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           ๑) ประเมินจากความสามารถในการน าเสนอต่อชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์ 
     ๒) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร การอธิบาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่างๆ 
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  ๓) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนมอบหมาย 

๖. ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 ๖.๑ ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
 
   ๑) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ(Formal) 
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ (รับผิดชอบหลัก) 
     ๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้ เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม (รับผิดชอบรอง) 
     ๓) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกที่จะสอนอย่างบูรณาการ  
      ๖.๒ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 
               อาจารย์ผู้สอนควรใช้แนวคิดในการจัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดยยึดกระบวนการดังนี้ 
            ๑) การเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรงหรือโครงงาน (Project-based Learning) 
   ๒) การเรียนรู้จากตัวแบบ (Role Model) 
      ๖.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
              การวัดผลประเมินผลต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย และประเมินผลให้ได้ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
เช่น การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์การตรวจผลงาน / โครงงาน / ชิ้นงาน / แฟ้มสะสมงาน และบันทึก
การเรียนรู้ (Learning Log) 
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หมวดที ่๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑.  แผนการสอน 
 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน (ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัต ิ

๑ - ชี้แจงวัตถุประสงค์การเรียน 
แผนการเรียนรู้ การวัดผลประด 
เมินผล 
- ทดสอบก่อนเรียน 
บทที่ ๑  แนวคิดทฤษฎีการ
จัดการเรียนรู้ 

๒  ๑. อธิบายกระบวนการจัดการเรียน 
    การสอน 
๒. ชี้แจงวิธีการวัดและประเมินผล 
๓. แนะน าการปฏิบัติตน 
๔. ทดสอบก่อนเรียน 
๕. มอบหมายงานให้ศึกษาหลักการ 
แนวคิด เก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ 

- พระรชต กตปญฺุ
โญ / มาตรสอน 

 

๒-๓ บทที่ ๑  แนวคิดทฤษฎีการ
จัดการเรียนรู้ 

๔ ๖ ๑.นิสิตน าเสนอหลักการและแนวคิด 
   เก่ียวการจัดการเรียนรู้ 
๒. บรรยาย 
๓. อภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
๔. แบ่งกลุ่มนิสิต สืบคน้ทฤษฎีการ
จัดการเรียนรู้ 
๕. น าเสนองานกลุ่ม 

พระรชต กตปุญฺโญ 
/ มาตรสอน 

๔ บทที่ ๒  การจัดการเรียนรู้ใน
ทศตวรรษที่ ๒๑ 

๒ ๒ ๑.ให้นิสิตวิเคราะห์บทความการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๒.สุ่มนิสิตออกมาน าเสนองาน
วิเคราะห์ที่มอบหมาย 
๓.อาจารย์และนสิิตช่วยกันสรุปการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

พระรชต กตปุญฺโญ 
/ มาตรสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน (ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัต ิ

๕-๖ บทที่ ๓  เทคนิค รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 

๔ ๔ ๑.บรรยาย เทคนิค รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ 
๒. มอบหมายใบงานให้นสิิตศึกษา
ค้นคว้าเทคนิค รูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้
๓. ให้นิสิตออกมาน าเสนองานที่
มอบหมาย 
๔.สรุปการน าเสนองานของนิสิต 
 

พระรชต กตปุญฺโญ 
/ มาตรสอน 

๗ บทที่ ๔ สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
เรียนรู ้

๒ ๒ ๑.ชมวีดีทัศน์ สิง่แวดล้อมการ
เรียนรู ้
๒.แบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์กรณีศึกษา
และร่วมกันอภิรายเก่ียวกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
การจัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม และ
ร่วมกันน าเสนอแนวทางหรือ
ตัวอย่างการจัดแหล่งเรียนรู้ที่
เหมาะสม 

พระรชต กตปุญฺโญ 
/ มาตรสอน 

๘-๙ บทที่ ๕ การสร้างบรรยากาศใน
ชั้นเรียน 

๔ ๔ ๑.แบ่งกลุ่มเพื่อร่วมกันศึกษาและ
อภิปรายเก่ียวกับหลักการจัดการชั้น
เรียน หลักการจัดชั้นเรียน การจัด
บรรยากาศในชัน้เรียนและการ
ปกครองชั้นเรียน 
๒.แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอ
สาระส าคัญทีไ่ด้ของกลุ่มเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลกับกลุ่ม
อ่ืนๆ 
๓.ช่วยกันสรุปสาระส าคัญของการ
สร้างบรรยากาศในเรียน 

พระรชต กตปุญฺโญ 
/ มาตรสอน 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน (ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 
บรรยาย ปฏิบัต ิ

๑๐-๑๑ บทที่ ๖ การบูรณาการเรียนรู้ ๔ ๔ ๑.อธิบายการบูรณาการเรียนรู้แบบ
องค์รวม 
๒.แจกใบงานให้นิสิต 
๓.เฉลยใบงาน 
๔.อาจารย์และนสิิตช่วยกันสรุป
การบูรณาการ 

พระรชต กตปุญฺโญ 
/ มาตรสอน 

๑๒ บทที่ ๗  พัฒนาศนูย์การเรียนรู้
ในสถานศึกษา 

๒ ๒ ๑.ให้นิสิตชมวีดีทัศน์แหล่งการ
เรียนรู ้
๒.ให้นิสิตวิเคราะห์แหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาที่ท าให้เกิดการเรียนูรู้ 
๓.ให้นิสิตแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาค้นคว้า
แหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญในท้องถิ่น 
๔.ตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนองาน
ที่ได้รับมอบหมาย 

พระรชต กตปุญฺโญ 
/ มาตรสอน 

๑๓-๑๕ บทที่ ๗ ฝึกออกแบบการ
แผนการสอน กิจกรรม และการ
สอนในสถานการณ์จ าลอง 

๔ ๘ ๑. ฝึกออกแบบแผนการ 
จัดการเรียนรู้ 
   ๒.น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ออกแบบมาน าเสนอและร่วมกัน
ตรวจสอบความถูกต้อง 
  ๓.ฝึกปฏิบัติการสอนใน
สถานการณ์จ าลองคน/รูปละ ๑๐-
๑๕ นาท ี
  ๔.นิสิตและผู้บรรยายร่วมกัน
เสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงการค
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม 
 

- พระรชต กตปญฺุ
โญ / มาตรสอน 

๑๖  สอบปลายภาค 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่  ผลการเรียนรู้*  กิจกรรมการประเมิน  
ก าหนดการประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
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๑ คุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบ 

สังเกตพฤติกรรม ทุกสัปดาห์ ๑๐ 

๒ ความรู ้
การสอบกลางภาค      ๘ ๑๐ 

การสอบปลายภาค ๑๖ ๓๐ 
๓ ทักษะด้านปัญญา การสังเกต/การท ารายงาน

กลุ่ม 
ทุกสัปดาห์ ๑๐ 

๕ ความรู้และทักษะการวิเคราะห์ 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฝึกปฏิบัติและน าเสนอ
รายงาน 

 ๑๓-๑๕  ๓๐ 

๖ การจัดการเรียนรู้ ทดสอบ/สงัเกต/ชิ้นงาน ๒,๘,๑๐ ๑๐ 
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หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียน 
 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
กระทรวงศึกษาธิการ.  แนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  พุทธศักราช ๒๕๕๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย,  
  ๒๕๕๑.   
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มคอ.๓  หมวดวิชาชีพครู 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) หลักสูตร ๕ ปี คณะครุศาสตร์ หน้า ๑๒ 
 

หมวดที ่๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

 ๑.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
  ๑.๑  สอบถามความคิดเห็นจากนิสิตในสัปดาห์สุดท้าย 

๑.๒  ให้นิสิตเขียนแสดงความคิดเห็นการสอนในสัปดาห์สุดท้าย 
 

๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน  
จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียนและปลายภาคการศึกษา 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
       ๓.๑  น าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการสอน  

๓.๒  ค้นคว้าข้อมูลความรู้ใหม่ๆน ามาใช้ในการสอน 
๓.๓  กลุ่มคณาจารย์จัดอภิปราย/สัมมนาเพื่อพัฒนารายวิชาให้มีสาระวิชาและการสอนให้เหมาะสม

และน่าสนใจ 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนิสิต 
       ๔.๑  ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบผลการเรียน/สอบก่อนส่งผลสอบให้กองทะเบียน/ส านักทะเบียน 

๔.๒  ก่อนการสอบปลายภาค จัดประชุมคณาจารย์เพื่อพิจารณาการออกข้อสอบร่วมกันฒนาข้อสอบ
เพ่ือให้ได้มาตรฐาน 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

น าผลที่ได้จากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต การประชุมสัมมนา น ามาสรุปผลและ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้า 


